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MUSEIRUNDAN

1. Albatrossmuseet är 
uppbyggt kring föremål, 

bilder och historier kring det 
tyska fartyget SMS Albatross, som   2 
juli 1915 anfölls av en rysk eskader 

och sökte skydd söder om Östergarn. 
De överlevande internerades på 

Gotland till 1917. Visning av museet enligt 
överenskommelse.

0498-523 07, www.albatrossmuseet.se

2. Ön Enholmen skildrar Gotlands roll som utpost 
i den svenska försvarshistorien. Olika byggnader 
speglar försvar mot såväl ryssar som kolera och risk 
för två världskrig. Under sommaren går båttrafik 
ut till Enholmen, som också har gott om bra natur-
stigar att vandra på. enholmen@sliteutveckling.se,                     

www.karlsvärds.se

3. Gotlands Försvarsmuseum ger en omfat-
tande bild av armé, flyg och marin verksamhet 

på Gotland, från forntid till våra dagar. 
Museet finns i åtta byggnader på två separata platser i 
Tingstäde. I museet finns café, restaurang och butik. För 
barnen finns lekplats utomhus. 
gotlandsforsvarsmuseum@telia.com, 
www.gotlandsforsvarsmuseum.se

4. Lärbro Krigssjukhus uppfördes 1939 och upphörde i maj 1946. 
Under krigsåren vårdades här militära och civila svenskar, baltflyk-
tingar, tyska soldater och flera hundra offer från koncentrationslägren. 
På kyrkogården finns 45 internationella krigsgravar, varav nio är judis-
ka. 0498-22 50 30, niclas@grannen.se, www.hembygd.se/larbro

5. Tingstäde Fästning är en underjordisk anläggning som blev klar till 
1:a världskriget. Fästningslinjen går runt hela Tingstäde och omfattar 
fem skansar. I Skans 1 inryms museet och här finns också plats för 
många moderna aktiviteter som julmarknad och spökaftnar.
kontakt@tingstadefastning.se, www.tingstadefastning.se

Gotlands militärhistoria från 1300-talet och fram till våra dagar finns bevarat i de 
fem museer, som samlats under namnet Gotlands Militärhistoriska Museer, GMM.
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Efter utläggning av minor i ryska vatten 1 juli 1915 anfölls den tyska minkryssaren 
SMS Albatross och hennes eskort av en övermäktig rysk eskader. Albatross 
skadades svårt och sökte skydd på neutralt svenskt vatten. Fartyget sattes på 
grund söder om Kuppen i Östergarn. 
Vid striden dödades 27 sjömän, 26 av dem ligger begravda på Östergarns 
kyrkogård. Under besättningens förflyttning till Roma, mitt på Gotland, avled 
ytterligare två man. Dessa vilar på Björke kyrkogård.
Fram till hösten 1917 internerades tyskarna på Gotland. 
De flyttades då till Skillingaryd i Småland.
Albatross bärgades och bogserades till 
Oskarshamn. När första världskriget var 
slut i november 1918 återfick tyska staten 
sitt fartyg.

Albatrossmuseet vill främst belysa sjömännens 
tid i Sverige. Samlingarna omfattar fartygs-
modeller, föremål, foton och skriftlig 
dokumentation med anknytning till händelsen. 

Museet vårdas av Föreningen Albatrossmuseet. 
Visning efter överenskommelse per telefon 
0498-52307. 

Välkomna! 

Albatrossmuseet
SMS Albatross under beskjutning.

Lavering av Jacob Hägg.

Modell av  SMS Albatross

Albatrossmuseet
Östergarns Bygdegård, Katthammarsvik 
GPS: N27˚23.983’ E 18˚54.085’
www.albatrossmuseet.se, 0498-523 07



Ön Enholmen
350 år som försvar av Gotland

Ön Enholmen
www.karlsvärds.se
enholmen@sliteutveckling.se

Enholmen ger en god bild av Gotlands roll 
som utpost i den svenska försvarshisto-
rien. Befästningen av ön på 1600-talet var 
starten på en uppbyggnad för att förstärka 
landets gränser mot den stora fienden, 
Ryssland. En femhörnig bastionskans, 
Carlsswerd  byggdes upp under 110 år. När 
Sverige sedan ändrade försvarsstrategi, revs 
fästningen. Den var onyttig, onödig och 
kostsam. Koleran nådde Östersjöns kuster 
1831 och en karantänstation blev inrättad. 

När Krimkriget bröt ut 1853 förklarades 
Slite som krigshamn och två försvarsverk 
byggdes upp på ön. Under de två världs-
krigen har Enholmen varit bemannad och 
skytte- och observationsvärn uppfördes 
längs stranden.Först 2011 blev Enholmen 
avmilitariserad. Idag är alla nationaliteter 
välkomna till Slite och Enholmen. 

Statens Fastighetsverk äger ön sedan 2015.
För att utveckla ön som besöksmål samar-
betar hembygdsföreningen Othem/Boge, 
Slite Intresseförening och Slite Utveckling.

Båttrafik under sommaren från hamnen i 
Slite.
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Gotlands Försvarsmuseum
Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin 
från forntid till nutid. 

Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader 
med arméföremål. Huvudbyggnad i tre våningar, Understöds-
hus, Fälthus och Stridsfordonshus. Dessutom specialutställ-
ningar, café, restaurang och butik. Lekplats. Info-plats.

Museets andra del är Flyg & Marin. Stridsflyg, helikoptrar, 
stridledning och bildutställning. Kustartilleri, historik, tunga 
pjäser, robotar, minor och instrument för eld- och stridsled-
ning. Totalt fyra byggnader/hangar, två pjäsparker och ett 
flertal föremål utomhus. 
Flyg  & Marin ligger 1,8 km söder om Tingstäde i Skans IV. 

Båda museiplatserna är skyltade från väg 148.

Öppettider och priser: www.gotlandsforsvarsmuseum.se

Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde.
0498-27 43 57. gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

www.gotlandsforsvarsmuseum.se.
GFM: N 57° 44’ 7’’ O 18° 36’ 42’’. Flyg & Marin: N 57° 43’ 52’’ O 18° 36’ 52’’
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Vid 2:a världskrigets utbrott beslutades att 
uppföra ett krigssjukhus i Lärbro samhälle. 
Arbetet påbörjades 1939 och avslutades 
1942. Sjukhuset var då 
Sveriges största och modernaste i sitt slag. 
Verksamheten upphörde 1946.

Under kriget tog sjukhuset hand om 
militära och civila svenskar och ett stort 
antal baltiska flyktingar. 1945 fick sjuk-
huset i uppdrag att vårda tyska soldater 
som flydde i samband med kapitulationen 
och några månader senare anlände flera 
hundra koncentrationslägerfångar som 
befriats ur lägren i bl a Bergen Belsen och 
Auschwitz.

Händelserna 1945 är de mest dramatiska 
i sjukhusets historia. Den 25 juli 1945 
anlände Rödakorsfartyget Prins Carl med 
151 patienter från de tyska lägren. Några 
dagar senare kom ytterligare 150. De 
var alla angripna av lungtuberkulos och 
märkta av tortyr och svält. Påfrestningarna 
på sjukhusets personal blev stora under 

sommaren och hösten 1945. På Lärbro 
kyrkogård finns 45 krigsgravar varav nio 
är judiska. På kyrkogården fanns fram till 
1966 också tyska gravar, men de är 
flyttade till Trelleborg.

Det mesta av exteriören från 1940-talet är 
kvar och inne i museet finns förutom före-
mål och foton, en film om krigssjukhusets 
dramatiska historia.

Lärbro krigssjukhus museum
Norrvangevägen 1, 624 52 Lärbro
0498-22 50 30, niclas@grannen.se, www.larbro.se
Öppet 1 maj - 31 augusti, tider; www.hembygd.se/larbro

Lärbro krigssjukhus
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Tingstäde Fästning

7
en unik försvarsanläggning

Öppettider: 
Vecka 26-33: tisdag t o m söndag. 
Övrigt: www.tingstadefastning.se eller 
            kontakta oss på 0706-61 59 44

Gotland och Tingstäde har i alla tider varit intressant och spelat en viktig roll i ett 
militärt perspektiv och är idag ett unikt centrum för hela Gotlands Militärhistoria. 

Fästningen med sina underjordiska gångar och meterdjup betong blev klar lagom till 
första världskriget. Platsen på grusåsen norr om kyrkan valdes för att ge bästa möjliga 
skydd för förråden som flyttats från Visby till Tingstäde. 
Fästningslinjen är ca 6 km lång och sträcker sig runt 
hela Tingstäde samhälle. Innanför fästningslinjen finns 
fem skansar och ett antal mellanverk, skyddsrum, 
kruthus, värn m m.

Skans 1 är idag ett statligt byggnadsminne och 
förvaltas av Statens Fastighetsverk. 
Tingstäde Hembygdsförening svarar för tillsyn, 
öppethållande och guidning. Dessutom erbjuds 
julmarknad, femkamp, teambuildning, spökaftnar 
och andra aktiviteter. 
Skans 1 ligger längs väg 148, ca 100 meter norr om 
Tingstäde kyrka.

I Tingstäde Fästning finns också en modell av 
Bulverket, den medeltida träfästningen som ligger i 
Tingstäde träsk. Båt med glasbotten finns att hyra för 
utfärd på träsket.



1. Albatrossmuseum zeigt Gegenstände, Bilder und Fotos und die Geschichte des deutschen 
Minenlegers S.M.S. „Albatross“, der von einem russischen Geschwader angegriffen wurde. Die 
Überlebenden wurden auf Gotland bis 1917 interniert. Das Museum ist laut Vereinbarung offen. 
Tel: +46 498 52307. Netz: www.albatrossmuseet.se

2. Die Insel Enholmen erzählt von Gotland als Vorpost der schwedischen Geschichte. In verschie-
denen Gebäuden zeigen Verteidigung und Abwehr gegen Russen, Cholera und zwei Weltkriege. 
Im Sommerfahren Boote nach Enholmen. Es gibt gute Wege und möglichkeiten für das 
Schwimmen im Meer. Netz: www.karlsvärds.se Mail: enholmen@sliteutveckling.se

3. Gotlands Försvarsmuseum. Eine gute Übersicht von Heer, Luftwaffe und Marine auf der Insel 
Gotland von vorgeschichtlicher Zeit bis zur Gegenwart. Acht gebäude beherbergen das Museum. 
Restaurant und Museumsladen. Für die Kinder ein Spielplatz. 
Mail: gotlandsforsvarsmuseum@telia.com. Netz: www.gotlandsforsvarsmuseum.se

4. Lärbro krigssjukhus (Kriegslazarett) wurde 1939 gebaut. Während des Krieges wurden hier 
schwedische Soldaten und Zivilisten, Flüchtlinge aus die baltischen Länder, deutsche Soldaten 
und hunderte von KZ-Häftlinge gepflegt. Am Friedhof sind 45 internationale Krigsgräber, neun 
davon sind jüdisch. Tel.: +46 498 225030 Netz: www.hembygd.se/larbro

5. Tingstäde Fästning  (Festung Tingstäde) ist eine unterirdische Anlage, die 1914 fertiggebaut wur-
de. Die festungslinie umfasst das ganze Tingstäde und hat fünf Schanzen. Das Museum liegt in 
Schanze 1, die auch viele moderne Tätigkeiten hat,  z.B. Wihnachtsmarkt und Gespensterabend. 
Mail: kontakt@tingstadefastning.se Netz: www.tingstadefastning.se

1. The Albatross Museum comprises objects, photographs and recorded accounts of the German 
warship SMS Albatross, which sought refuge south of Östergarn following an attack by a Russian 
squadron on 2nd July 1915. The survivors were interned on Gotland until 1917. The museum is 
open to visitors by appointment. 0498-523 07,www.albatrossmuseet.se

2. The island Enholmen embodies Gotland’s role as an outpost in the history of Swedish defence. 
Different buildings convey past operations to provide protection against Russia and cholera, 
and safeguards in the event of becoming involved in the two World Wars. In summertime, there 
are scheduled boat trips to Enholmen. It is easy to walk on the paths and to swim in the sea 
enholmen@sliteutveckling.se, www.karlsvärds.se

3. Gotland Military Museum provides a comprehensive picture of military, aviation and naval 
operations on Gotland, from prehistoric times to the present day. Eight buildings at two different 
locations in Tingstäde. Café, restaurant and shop. Children can enjoy the outdoor playground. 
gotlandsforsvarsmuseum@telia.com, www.gotlandsforsvarsmuseum.se

4. Lärbro Military Hospital was built in 1939 and was in operation until 1946. War-time patients 
included Swedish servicemen and civilians, as well as Baltic refugees, German soldiers and 
several hundred victims of concentration camps. Of the 45 multinational war graves in the nearby 
churchyard, nine are Jewish. 0498-22 50 30, www.hembygd.se/larbro

5. Tingstäde Fortress is an underground fortification which was completed in time for the First 
World War. Five redoubts form a girdle around the whole of Tingstäde. Redoubt 1 not only 
houses a museum, but is also a venue for modern activities such as Christmas markets and ghost 
evenings. kontakt@tingstadefastning.se, www.tingstadefastning.se

Gotland’s Military Museums

Die militärgeschichtlichen Museen Gotlands


